Dato: 05.02.2015/Prosessområde arbeidsgiver/MSH

Flere bør få unntak fra arbeidstidsreglene
Få arbeidstakere er unntatt arbeidstidsreglene






Arbeidstidsreglene skal sikre nødvendig vern av arbeidstakerne. Dette må veies opp mot
hensynet til fleksibilitet.
Ansatte i særlig uavhengig stilling er unntatt de fleste bestemmelsene om arbeidstid i
arbeidsmiljøloven. Dette er ansatte som har overordnede og ansvarsfulle stillinger, uten
å være ledere.
Unntaksmuligheten følger også av et EU-direktiv. Kriteriene for unntak i norsk lov er
strengere enn det som følger av direktivet.
Undersøkelser tyder på at rundt 5 pst. av arbeidstakerne er unntatt
arbeidstidsbestemmelsene fordi de er i en særlig uavhengig stilling.

Regelverket speiler ikke arbeidslivet







Det er svært utfordrende for mange bedrifter å forstå og praktisere dagens unntak for
særlig uavhengig stilling. Regelverket speiler ikke forholdene i virksomhetene og
arbeidssituasjonen for alle ansatte.
Mange ansatte bestemmer selv hvor, når og hvordan arbeidet skal utføres. For dem er
det uhensiktmessig å skille mellom alminnelig arbeidstid og overtid, å registrere
arbeidstid, og å være underlagt snevre rammer for når arbeidet kan utføres.
Loven bør endres slik at regelverket er bedre tilpasset forholdene i arbeidsmarkedet, og
mer i tråd med den gjengse oppfattelsen av hva som er en særlig uavhengig stilling.
Det er viktig å se dette i sammenheng med arbeidstidsreglene for øvrig. Mindre fleksible
regler gir større behov for unntak fra reglene om daglig/ukentlig arbeidstid, overtid,
nattarbeid mv.

Forslag til ny unntaksbestemmelse


Kriteriene for unntak for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling bør omfatte graden av
selvstendighet i planlegging og gjennomføring av de oppgaver som skal løses, og i
hvilken grad arbeidsoppgavenes art gjør det uhensiktsmessig å følge arbeidstidsreglene.
Lønnsforhold bør også vektlegges.
 Noen momenter som i dag vektlegges bør utgå, bl.a. om stillingen er overordnet, og om
arbeidstaker har mulighet til å fordele arbeidsoppgaver til andre.
 Vi foreslår å ta inn en presisering av hva som menes med særlig uavhengig i lovteksten:
”Med særlig uavhengig stilling menes ansatte som i hovedsak selv kontrollerer egen
arbeidstid og avgjør hvordan og når arbeidsoppgaver gjennomføres”.
Finans Norge mener at dette forslaget vil gi et regelverk som er bedre tilpasset forholdene i
arbeidsmarkedet, samtidig som det ivaretar vernet av arbeidstakerne.
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Flere bør få unntak fra arbeidstidsreglene
Bakgrunn
Ansatte i særlig uavhengig stilling er i utgangspunktet unntatt fra bestemmelsene om arbeidstid i
arbeidsmiljøloven (AML). Arbeidstidsbestemmelsene skal likevel ivareta sikkerhetshensyn og sikre at
de ansatte ikke utsettes for uheldig fysisk eller psykisk belasting. Ansatte i særlig uavhengig stilling
har dessuten rett til redusert arbeidstid og rett til fritak for nattarbeid, under visse forutsetninger.
Muligheten for å gjøre unntak for ”ledende” og ”særlig uavhengige” stillinger følger av
arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2). § 10-12 (2):
”Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for ansatte i særlig uavhengig
stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.”
I Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven) gir Arbeids- og sosialdepartementet en avgrensning av begrepet særlig uavhengig
stilling (Ot.prp. nr. 24 (2005-2006) gir tilslutning til denne omtalen):
”Bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som
likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Departementet vil peke på at det for å falle
inn under begrepet særlig uavhengig stilling ikke er tilstrekkelig å kunne kontrollere egen
arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig
og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid
arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.
Som NHO skriver i sin høringsuttalelse: «dette dreier seg om arbeidstakere som selv
prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til
andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.» Dette er synspunkter
departementet deler når det gjelder forståelsen av bestemmelsen.
Departementet vil videre peke på at det å arbeide i prosjekt ikke i seg selv medfører at en er
omfattet av begrepet særlig uavhengig. Denne gruppen arbeidstakere som i utgangspunktet
har stor frihet, blir i praksis styrt av omgivelsene sine, herunder spesielt utviklingen i
prosjektet.
Den nærmere vurderingen av hvorvidt en arbeidstaker har en «særlig uavhengig stilling» må
som i dag bero på en konkret vurdering.”
Noen av de forholdene som inngår i en konkret vurdering er1:
 Anledning til å delegere arbeidsoppgaver til andre medarbeidere
 Frihet til selv å styre arbeidstiden
 Behov for veiledning og oppfølging i praksis
 Selvstendighet i arbeidet
 Faglig spesialisering
 Omfang av kontroll fra overordnet
1

Kilde: Advokatforeningen, http://www.advokatforeningen.no/Drift-av-advokatvirksomhet/Arbeidsforhold/
Sarlig-uavhengig-stilling/
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Registrering av arbeidstiden
Om arbeidsoppgavenes art gjør det upraktisk å følge arbeidstidsreglene
Lønnsforhold

Arbeidstilsynet vektlegger at arbeidsgiver foretar en individuell vurdering av hver stilling/ansatt, med
klare kriterier for om stillingen må anses som særlig uavhengig. Ved tilsyn har Arbeidstilsynet
dessuten lagt vekt på i hvilken grad arbeidstakere blir styrt av andre, altså spørsmål om i hvilken grad
stillingen kan sies å være overordnet.
Arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)
Den norske unntaksbestemmelsen følger arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Unntak fra
direktivets arbeidstidsbestemmelser er regulert i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), som korresponderer
med unntaket for ledende og særlig uavhengige stillinger i arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2):
UNDTAGELSER OG FRAVIGELSER
Artikel 17
Undtagelsesbestemmelser
1. Under overholdelse af de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed
og sundhed kan medlemsstaterne fravige artikel 3, 4, 5, 6, 8 og 16, når arbejdstidens længde
som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles og/eller fastsættes på forhånd,
eller når arbejdstagerne selv kan fastsætte den, bl.a. når der er tale om:
a) personale med ledelsesfunktioner eller andet personale, der har beføjelse til at træffe
selvstændige beslutninger
Her vektlegges altså at arbeidets art medfører at arbeidstiden ikke fastsettes av arbeidsgiver eller
ikke måles, for eksempel for ansatte med stor grad av selvstendighet i jobben.
Regelverket i de nordiske landene
Norske unntaksbestemmelser for særlig uavhengige må ligge innenfor rammene av
arbeidstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF). Det er derfor interessant å sammenligne med
unntaksbestemmelsene i de andre nordiske landene.
I den svenske arbeidstidsloven er det unntak for
”1. arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens
uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat,
2. arbete som utförs av arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och
anställningsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare
som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid”
Det svenske unntaket er noe mer lempelig enn det norske, i og med at kriteriet for unntak her er om
den ansatte er betrodd til å disponere arbeidstiden sin selv. Her er det altså disponering av egen
arbeidstid som vektlegges, ikke for eksempel plassering i organisasjonen. Nærmere regler er fastsatt i
tariffavtaler. Partene kan gjøre unntak fra loven etter godkjennelse av en sentral eller lokal
arbeidstakerorganisasjon, etter nærmere bestemmelser.
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I finsk lov er det gjort unntak for
”1) arbete som till följd av de uppgifter som hör till arbetet och arbetstagarens ställning i
övrigt skall anses innebära att arbetstagaren leder ett företag, en sammanslutning eller en
stiftelse eller en självständig del därav eller sköter en självständig uppgift som direkt kan
jämställas med sådant ledande,
3) arbete som arbetstagaren utför i sitt hem eller annars under sådana förhållanden att det
inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att övervaka hur den tid som används till arbetet
disponeras”
Også i Finland synes man å legge man avgjørende vekt på om arbeidstaker selv avgjør hvordan
arbeidstiden skal disponeres, selv om det i 1) også åpnes for unntak for arbeid som kan sidestilles
direkte med ledende stilling. I sin gjennomgang av anvendelsen skriver Rambøll2 at ”det viktigste
kriteriet for unntaksbestemmelse 3 relateres til muligheten arbeidsgiveren har til å kontrollere
arbeidstakerens arbeidstid. Unntaksbestemmelse 3 gjelder for en større og mer differensiert gruppe.
Typiske eksempler inkluderer salgsansvarlige og byggmontører som har arbeid som innebærer mye
reising. Utdannelsesbakgrunnen til arbeidstakere som oppfyller kravene til unntaksbestemmelse 3,
varierer derfor mer.”
I den danske arbeidsmiljøloven er det slik at
"Personer i overordnede stillinger omfattes...med mindre de...på grund af specialviden eller
lignende forhold har en særlig selvstændig stilling inden for former for arbejde, som er
omfattet af bilaget til bekendtgørelsen.”
Adgangen til å gjøre unntak i Danmark virker snevrere enn i Sverige, mer på linje med den norske
unntaksbestemmelsen slik det fortolkes i dag: Stillingen må være overordnet, og den ansatte må på
grunn av spesialviten eller liknende forhold ha en særlig selvstendig stilling.
Den norske unntaksbestemmelsen fremstår noe strengere enn det som er tilfellet i Sverige og
Finland, mens den danske lovgivningen ligger nærmere den norske. Dette illustrerer at det er rom for
en mindre restriktiv adgang til å gi unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for ansatte som selv
disponerer sin arbeidstid. Det er imidlertid ikke gitt at norsk lovgivning bør legges tett opp mot den
svenske eller finske. Hensynet til vernet av arbeidstakere kan tilsi at en litt snevrere adgang, men noe
videre enn etter gjeldende lov, kan være hensiktsmessig.
Omfanget av unntak fra arbeidstidsbestemmelsene
Konsulentselskapet Rambøll har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Arbeids- og
sosialdepartementet om praktiseringen av bestemmelsene om unntak fra arbeidstidsreglene for
ledere og personer i særlig uavhengig stilling.3 Rapporten bygger på intervjuundersøkelser blant
arbeidsgivere og blant arbeidstakere. Tallene i denne rapporten kan i noen grad sammenlignes med
resultatene fra to andre undersøkelser, Sentio (2006)4 og AFI (2014)5. Rapporten fra Rambøll
2

Rambøll, 2014. Vurdering av arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger og ledende stillinger.
Rapport, mai 2014.
3
Rambøll, 2014. Vurdering av arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger og ledende stillinger.
Rapport, mai 2014.
4
Omfang og bruk av bestemmelsene om unntak fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Sentio, 2006.
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inneholder en mer grundig sammenligning av resultatene og mulige årsaker til avvik. Under gjengir vi
noen hovedtall og konklusjoner fra rapporten.
De fleste arbeidsgivere (74 prosent) oppgir at de kjenner til muligheten for unntak fra
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Andelen er litt høyere enn i undersøkelsen fra Sentio
og AFI. Kjennskapet øker med bedriftsstørrelse. Det er derimot gjennomgående dårlig kunnskap om
regelverket og i hvilke tilfeller en arbeidstaker kan unntas arbeidstidsbestemmelsene. Rambøll finner
også at arbeidsgiverne oppfatter skillet mellom ledende og særlig uavhengig stilling som uklart.
Arbeidstakerne har på sin side gjennomgående lav kunnskap om begreper og vilkår, noe som går
igjen i undersøkelsene fra Sentio og AFI. Mange som oppgir å være unntatt, vet ikke hvor unntaket er
nedfelt.
Retten til overtidskompensasjon og registrering av arbeidstiden er nært forbundet med unntak fra
arbeidstidsbestemmelsene. I undersøkelsen blant arbeidstakere svarte 28 prosent at de ikke fikk
kompensasjon for å arbeide utover alminnelig arbeidstid, eller at dette var en del av fastlønnen. 39
prosent oppga å få vanlig overtidsbetaling. Dette er på nivå med resultatet fra Sentio, men noe
lavere enn resultatet undersøkelsen til AFI. 30 prosent opplyser at arbeidstid utover avtalt arbeidstid
ikke blir registrert. Dette er om lag det samme som i de to tidligere undersøkelsene.
22 prosent av arbeidstakerne oppga at de i praksis var unntatt bestemmelsene om arbeidstid, mens
9 prosent svarte ”vet ikke”). Dette er om lag som i rapporten fra Sentio, og litt flere enn hos AFI.
Undersøkelsen til AFI skiller seg imidlertid ut ved at informantene ikke fikk informasjon om
muligheten for å gjøre unntak fra arbeidstidsreglene i forkant av spørsmålet. Blant de 22 prosent som
oppga å være unntatt arbeidstidsbestemmelsene, svarte 30 prosent at dette skyltes at de var vurdert
til å ha en ledende stilling, mens 21 prosent svarte at årsaken var at de var vurdert til å være i en
særlig uavhengig stilling. Totalt er det dermed rundt 7 prosent (0,22*0,3) av arbeidstakerne som
oppga å være unntatt arbeidstidsreglene fordi de hadde en ledende stilling, mens 5 prosent oppga å
være unntatt arbeidstidsreglene fordi de hadde en særlig uavhengig stilling. Dette er litt flere enn i
undersøkelsen fra AFI. Resultatet er på nivå med undersøkelsen fra Sentio, som konkluderte at om
lag 10 prosent var unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid fordi de var ledere
eller i en særlig uavhengig stilling.
På bakgrunn av undersøkelsen blant arbeidsgiverne alene anslår Rambøll at 9 prosent av de ansatte
er unntatt arbeidstidsreglene, og at flertallet av disse er i en ledende stilling, mens under 2 prosent er
unntatt arbeidstidsreglene med bakgrunn i å være i en særlig uavhengig stilling. Forskjellen i
svarende mellom ansatte og arbeidsgivere tyder på manglende kunnskap om regelverket.
Andelen av arbeidstakerne som sier de er unntatt arbeidstidsbestemmelsene øker med
utdanningsnivå og inntekt, og er høyere for menn enn for kvinner. Dette gjelder også andelen som
oppgir at de er unntatt arbeidstidsbestemmelsene fordi de er i en særlig uavhengig stilling. Når det
gjelder begrunnelser for unntak for å være i en særlig uavhengig stilling, spriker dette noe mellom
arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidstakere legger vekt på at de selv kan bestemme arbeidets

5

Bergene, Ann Cecilie, Per Bonde Hansen, Cathrine Egeland og Arild H. Steen, 2014. Unntak fra
arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. Arbeidsforskningsinstituttet,
r2014-2.

5

organisering (når, hvor og hvordan). Arbeidsgiverne synes i tillegg å begrunne unntak med varierende
arbeidsmengde.
Arbeidslivsbarometer 2013 fra YS er basert på en utvalgsundersøkelse blant 4 755 personer i
arbeidsdyktig alder. Undersøkelsen inneholder spørsmål om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.
Svarene er delt opp i fire grupper etter utdanningsnivå (høyere utdanning eller ikke) og inntekt
over/under medianinntekten (440 000 kr. i 2013). Vi gjengir her svarene for personer med høyere
utdanning og inntekt over medianinntekten. I denne gruppen svarer 64 prosent at arbeidstiden
utover alminnelig arbeidstid blir registrert. I samme gruppe svarer 39 prosent at de ikke får
kompensasjon for å arbeide utover alminnelig arbeidstid, eller at dette er en del av fastlønnen. 24
prosent oppgir at de i praksis er unntatt bestemmelsene om arbeidstid (12 prosent svarer ”vet ikke”).
Av disse svarer 32 prosent at de er vurdert til å ha en ledende stilling, og 27 prosent at de er vurdert
til å være i særlig uavhengig stilling. Blant personer med høyere utdanning og inntekt over 440 000 kr
er det altså ifølge denne undersøkelsen om lag 6 prosent (27 prosent av 24 prosent) som oppgir at de
er unntatt arbeidstidsbestemmelsene som en følge av å være i en særlig uavhengig stilling. 8 prosent
oppgir at de er unntatt fordi de er i en ledende stilling. I de tre andre gruppene (høy/lav utdanning og
inntekt under medianen, og lav utdanning med inntekt over medianen) er andelen som er unntatt
mellom 1 og 3 prosent med begrunnelse i særlig uavhengig stilling, og mellom 1 og 7 prosent for
unntatt for personer i ledende stilling. Bemerk at 25 prosent av personer med høy utdanning og
inntekt under medianen ikke visste om de i praksis var unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.
Samlet sett indikerer undersøkelsene at andelen arbeidstakere som er unntatt fra
arbeidstidsbestemmelsene fordi de er i en særlig uavhengig stilling er lav, i størrelsesordenen 5
prosent. En tilsvarende andel er unntatt fordi de er i ledende stilling. Undersøkelsene dokumenterer
dessuten en utbredt mangel på kjennskap til og kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser om
muligheten for å unnta personer i ledende og særlig uavhengig stilling fra arbeidstidsbestemmelsene.
Dette gjelder både ansatte og arbeidsgivere. Derfor må også resultatene av undersøkelsene tas med
forbehold.
Begrensninger i Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven legger klare begrensninger på arbeidstiden. Daglig alminnelig arbeidstid er
maksimalt 9 timer per dag og 40 timer per uke. Ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og
tillitsvalgte kan daglig arbeidstid være inntil 10 timer i løpet av 24 timer og ukentlig arbeidstid inntil
48 timer. Arbeide mellom kl. 21 og kl. 6 (nattarbeid) og arbeid på søn- og helgedager (fra kl. 18 dagen
før søn- eller helgedag til kl. 22 dagen før neste virkedag) er bare tillatt hvis arbeidets art gjør det
nødvendig, men kan avtales med tillitsvalgte ved særlig og tidsavgrenset behov. Fagforeninger med
mer enn 10 000 medlemmer kan avtale natt, søn- og helligdagsarbeid uten hinder av det generelle
forbudet. Lokale avtaler må godkjennes av de sentrale parter. Det er krav om minst 11 timer
sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer og minst 35 timer sammenhengende arbeidsfri
periode i løpet av 7 dager.
Overtidsarbeid (arbeid ut over rammene for alminnelig arbeidstid) er bare tillatt hvis det foreligger et
særlig og tidsavgrenset behov. Det skal føres løpende oversikt over hvor mye den enkelte har
arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og tillitsvalgte.
Disse og andre regler om arbeidstid legger sterke begrensninger på arbeidstid og muligheten for å
tilpasse seg personlige behov og bedriftens behov. Loven utelukker arbeid på kvelder og i helger i de
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fleste bransjer. Dette kan dog avtales med tillitsvalgt på forhånd, men bare der det er et særlig og
tidsavgrenset behov. I mange yrker oppstår det tidvise behovet for en innsats kveld eller helg typisk
med kort varsel, og det er derfor uhensiktsmessig å kreve at dette må drøftes med tillitsvalgt.
Begrensninger på hvor lang tid det må være mellom hver arbeidsøkt er også vanskelig å praktisere
for ansatte som av og til må ”hive seg rundt” og utføre et stykke arbeid innen en gitt frist. Reglene
kan særlig være utfordrende å følge for arbeidstakere som i stor grad selv styrer arbeidet sitt, som
jobber hjemme, og som har behov for og nytte av fleksibilitet i hvor og når arbeidet utføres. For
denne gruppen er det uhensiktsmessig å registrere arbeidstid og å skille mellom vanlig arbeidstid og
overtid, og uhensiktsmessig med snevre rammer for når arbeidet kan utføres.
Regelverket dårlig tilpasset det nye arbeidslivet
Arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidstakere gode arbeidstidsvilkår. Regelverket er
stort sett godt tilpasset flertallet av arbeidstakerne. Begrensningene i loven er derimot
uhensiktsmessige for personer som har en stor grad av frihet i arbeidet sitt når det gjelder når, hvor
og hvordan arbeidet utføres. Dette gjelder for en gruppe arbeidstakere som per i dag ikke
nødvendigvis oppfyller kravene til å ha særlig uavhengig stilling.
Utdanningsnivået i befolkningen øker over tid. Med et økende utdanningsnivå får flere ansatte
arbeidsforhold med en utstrakt grad av uavhengighet eller selvstendighet. Dette avspeiler seg også i
måten arbeidet organiseres på i dagens arbeidsmarked. I finansnæringen har utdanningsnivået økt
sterkt de senere årene. Dette faller sammen med en utvikling i næringen og samfunnet forøvrig, der
rutineoppgaver automatiseres og ansatte får mer ansvar og selvbestemmelse.
Med økende utdanningsnivå og endret organisering blir det også flere spesialister som velger en
faglig karrierevei. Mange har stor frihet til å bestemme hvor og når arbeidet utføres, og hvordan
oppgaver skal tilrettelegges og gjennomføres, innen for sitt ansvarsområde. Fagpersoner er typisk
ikke underlagt daglig kontroll med innsats, produksjon eller arbeidstid. Mange har ikke underordnede
eller andre som de kan delegere oppgaver til. Derimot kan det være rom for å koordinere oppgaver
med kolleger og avtale fordeling av oppgaver mellom seg.
Personer med høy kompetanse og utstrakt frihet i jobben kan ofte like gjerne arbeide hjemme, eller
er ute hos samarbeidspartnere eller hos kunder. De utfører gjerne arbeidet sitt til ulike tider, ofte på
kvelder etter kl 21 eller i helgene. Dette er en naturlig del av friheten som ligger i mange jobber, en
frihet som også gir mulighet til å utføre private gjøremål i den tradisjonelle arbeidstiden. Kort sagt en
gjensidig fleksibilitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I slike tilfeller er det ikke naturlig å måle
arbeidstiden, eller å føre regnskap med arbeid utført utenfor alminnelig arbeidstid (overtid). Skillet
mellom arbeidstid og fritid går ikke ved faste klokkeslett.
Det er også typisk for ansatte med høy kompetanse og utstrakt frihet i jobben at de har et høyt
lønnsnivå. Høy lønn er her en del av en pakke, der begge parter forventer fleksibilitet fra den andre
parten.
Mer relevante kriterier for særlig uavhengig stilling
Mange bedrifter finner det utfordrende å praktisere bestemmelsen om unntak for ansatte i særlig
uavhengig stilling. Vi mener dette skyldes at lovtekst og forarbeider ikke speiler de faktiske
forholdene i virksomhetene og arbeidssituasjonen for mange ansatte. Loven bør endres for å
etablere et regelverk som er bedre tilpasset forholdene i arbeidsmarkedet, og bedre i tråd med den
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gjengse oppfattelsen av hva som er en særlig uavhengig stilling. Listen for hva som kan regnes som
uavhengig bør med andre ord settes lavere.
Hvor skal vi trekke grensen mellom hvem som trenger beskyttelsen som arbeidstidsbestemmelsene
gir, og hvem som ikke trenger det? Grensen bør sikre at ansatte ikke presses til å akseptere dårligere
forhold enn de ellers ville hatt. Unntak må være ønsket av begge parter, men at det er ønsket kan
likevel ikke være tilstrekkelig for å gjøre unntak. Stillingens egenart må tilsi dette, ved at det er
uhensiktsmessig at den ansatte er underlagt arbeidstidsbestemmelsene.
Det bør være kriterier som gjelder i hvilken grad stillingen krever mer fleksible rammer enn det som
arbeidstidsreglene tillater. Her bør inngå at stillingen medfører utstrakt selvstendighet i planlegging,
tilrettelegging og gjennomføring av de oppgaver som skal løses, og i hvilken grad arbeidsoppgavenes
art gjør det uhensiktsmessig å følge arbeidstidsreglene. Lønnsforhold bør også vektlegges. Derimot er
det flere momenter som i dag tillegges vekt, som ikke bør inngå i en konkret vurdering.
Myndighetene synes å legge stor vekt på i hvilken grad stillingen kan sies å være ”overordnet”, og i
hvor stor grad den ansatte bestemmer hvilke oppgaver som skal utføres. Gjeldende forarbeider
trekker frem dette som et moment i formuleringene ”De bestemmer selv hva de skal gjøre” og
”arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle
stillinger”.
Det forekommer unødvendig strengt å kreve av en særlig uavhengig stilling at den ansatte selv
bestemmer hva som skal gjøres, fordi enhver virksomhet og ansatt har oppgaver som er gitt ut fra
virksomhetens natur. Der det for øvrig er åpenbart at den ansatte i stor grad bestemmer hvordan og
når oppgaver skal utføres, bør det ikke være til hinder for å bruke bestemmelsen om særlig
uavhengige, at ledere eller andre forhold, som forhold til leverandører, kunder eller andre, har
definert at en bestemt oppgave skal utføres innen en gitt frist. Med overordnet stilling signaliserer
man dessuten at den ansatte har underordnede medarbeidere, eller er øverste faglige ansvarlige for
et område. Plassering i et organisatorisk eller faglig hierarki bør imidlertid ikke avgjøre om en stilling
eller ansatt bør unntas arbeidstidsbestemmelsene. Det vesentlige er om stillingen er tillagt oppgaver
og innebærer en arbeidsform som gjør det uhensiktsmessig å begrense arbeidstiden.
Anledning til å delegere arbeidsoppgaver til andre medarbeidere er et eget moment som inngår i en
vurdering av stillinger i dag. Dette bør tillegges mindre vekt i en revidert lovgivning. Mange
fagspesialister har klart definerte ansvarsområder og har ikke underordnede som de fordeler
oppgaver til.
Tilsvarende er omtalen av prosjektarbeid i forarbeidene problematisk, fordi det her vises til at
prosjektarbeidere er styrt av omgivelsene, herunder spesielt utviklingen i prosjektet. Vi mener at alle
i større eller mindre grad er styrt av sine omgivelser, myndigheter, kunder, kolleger og ledere.
Dessuten kan det i en del tilfeller være tvil om personen jobber i prosjekt eller ikke. Mange arbeider
med flere vekslende, parallelle prosjekter i samme stilling.
Det samme gjelder om arbeidstiden faktisk blir registrert og arbeidet kontrollert. Det viktige er om
det er hensiktsmessig å registrere arbeidstiden og dele opp arbeidstiden i alminnelig arbeidstid og
overtid, ikke hvordan man har tilpasset seg.
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Finans Norges forslag
Arbeidstidsreglene skal sikre nødvendig vern av arbeidstakerne. Hensynet til vern må veies opp mot
hensynet til fleksibilitet. Finans Norge mener at enkelte elementer i dagens arbeidstidsregler kan
mykes opp, samtidig som man ivaretar hensynet til vern av arbeidstakere. I dette notatet har vi sett
hvordan bestemmelsen om unntak for personer i særlig uavhengig stilling utgjør en unødvendig
streng begrensning. Dagens regelverk er strengere enn det som er påkrevd i henhold til gjeldende
EU-direktiv, og strengere enn i andre nordiske land. Det er viktig å se dette i sammenheng med
arbeidstidsreglene for øvrig. Jo strengere regler og jo mindre fleksible reglene er, desto større er
behovet for unntak fra overtidsreglene, reglene om nattarbeid mv.
Vi foreslår å ta inn en presisering av hva som menes med særlig uavhengig stilling i arbeidsmiljøloven
§ 10-12 annet ledd (presisering i kursiv):
”Bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for ansatte i særlig uavhengig stilling,
med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Med særlig uavhengig stilling menes ansatte som i
hovedsak selv kontrollerer egen arbeidstid og avgjør hvordan og når arbeidsoppgaver gjennomføres.”
Finans Norge mener at dette forslaget vil gi et regelverk som er bedre tilpasset forholdene i
arbeidsmarkedet i tråd med diskusjonen over, samtidig som forslaget ivaretar vernet av
arbeidstakerne på en god måte.
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